
 

Σύντομες οδηγίες για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Αλλοδαπών - Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και 
αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.) για το έτος 2022 

ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Στο 1ο ΒΗΜΑ ο υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό στο σύστημα 
(Εγγραφή Υποψηφίου) 

 συμπληρώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) 

 εισάγοντας το e-mail του και επιλέγοντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που θα του 
επιτρέπει να μπαίνει με ασφάλεια στο σύστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο υποψήφιος οφείλει να θυμάται το 
παραπάνω e-mail και τον κωδικό ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να συνδέεται στο σύστημα 
προκειμένου να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. 

 στη συνέχεια θα πρέπει να συνδεθεί στο e-mail του και να κάνει επιβεβαίωση της εγγραφής στον 
σύνδεσμο που θα του σταλεί. Η επιβεβαίωση αυτή της εγγραφής (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
στο email), γίνεται μόνο μία (1) φορά την κατά τον ορισμό του κωδικού ασφαλείας 
 

Στο 2ο ΒΗΜΑ ο υποψήφιος θα πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα (Σύνδεση Υποψηφίου) 

 μετά το προηγούμενο βήμα το σύστημα θα οδηγήσει τον υποψήφιο ξανά στην αρχική σελίδα απ’ 
όπου πρέπει να κάνει τώρα εισαγωγή στο σύστημα με τα στοιχεία που έχει αρχικά δώσει (e-mail 
και κωδικό ασφαλείας) 

 αφού συνδεθεί στο σύστημα θα πρέπει να συμπληρώσει επιπλέον στοιχεία που αφορούν στη 
χώρα καταγωγής του, διεύθυνση διαμονής και στοιχεία επικοινωνίας   

 στη συνέχεια θα του ζητηθεί να επιλέξει μια από τις δύο κατηγορίες στην οποία ανήκει 
 

1. Κατηγορία 1: Την κατηγορία αυτή επιλέγουν οι απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων 
σχολείων  που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών κρατών μελών της Ε.Ε.  

2. Κατηγορία 2: Την κατηγορία αυτή επιλέγουν οι απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων 
σχολείων, που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών κρατών μελών εκτός της Ε.Ε.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τις παραπάνω κατηγορίες λαμβάνεται υπόψη η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της 
οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου και ΟΧΙ η χώρα καταγωγής του 
υποψηφίου . 

 Εκτός από την κατηγορία ο υποψήφιος συμπληρώνει το έτος αποφοίτησης καθώς και τον βαθμό 
απολυτηρίου όπως προκύπτει από την αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Ο βαθμός θα πρέπει 
να συμπληρωθεί σωστά με ένα έως δύο ψηφία για τον ακέραιο (1-20), ένα έως τρία ψηφία για 
τον αριθμητή (1-999) και από ένα έως τέσσερα ψηφία για τον παρονομαστή (1-9999) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. Υποψήφιος με βαθμό απολυτηρίου 17,6 θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα ως εξής: 

Βαθμός απολυτηρίου 
Ακέραιος  Αριθμητής  Παρονομαστής 
   17 60 100 

2. Υποψήφιος με βαθμό απολυτηρίου 17,06 θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα ως εξής: 
    Βαθμός απολυτηρίου 

Ακέραιος  Αριθμητής  Παρονομαστής 
   17 06 100 
 
 



3. Υποψήφιος με βαθμό απολυτηρίου 17 και 8/12 θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα ως εξής: 
 

Βαθμός απολυτηρίου 
Ακέραιος  Αριθμητής  Παρονομαστής 
   17 8 12 
 

4. Υποψήφιος με βαθμό απολυτηρίου 17 θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα ως εξής: 
Βαθμός απολυτηρίου 
Ακέραιος  Αριθμητής  Παρονομαστής 
   17 0 100 

 Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσει εάν έχει εισαχθεί σε άλλο τμήμα, σχολή ή εισαγωγική 
κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της Ελλάδας καθώς και το έτος εισαγωγής  

Στο 3ο ΒΗΜΑ ο υποψήφιος:  

 Θα πρέπει να δηλώσει το επιστημονικό πεδίο που τον ενδιαφέρει. Τόσο οι υποψήφιοι της 
κατηγορίας 1 όσο και εκείνοι της κατηγορίας 2, μπορούν δηλώσουν μόνο ένα επιστημονικό πεδίο. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλοι οι υποψήφιοι (κατηγορίας 1 και 2) μπορούν να επιλέξουν απο 1 έως 20 σχολές σε ένα 
μόνο επιστημονικό πεδίο. Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι 
υποψήφιοι πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί 
ΜΟΝΟ άρρενες. 

 Στη συνέχεια το σύστημα τους εμφανίζει αυτόματα τις σχολές που ανήκουν στο επιστημονικό 
πεδίο που έχουν επιλέξει. Ο υποψήφιος επιλέγει τις σχολές με σειρά προτίμησης είτε πατώντας 
απλά με το ποντίκι στο κουτάκι δεξιά είτε συμπληρώνοντας με το χέρι τον αριθμό προτίμησης σε 
κάθε σχολή. 

                                                                                                                                   Σειρά προτίμησης 
  

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
1 

 

 Αφού ο υποψήφιος συμπληρώσει τις σχολές που επιθυμεί προσέχοντας να είναι σωστά 
αριθμημένες (συνεχής αρίθμηση χωρίς κενά 1,2,3..) ή επαναλήψεις (αριθμό προτίμησης ίδιο σε 
δύο διαφορετικές σχολές) το σύστημα τον οδηγεί σε σύνοψη των στοιχείων και των επιλογών του 
υποψηφίου προκειμένου να ελέγξει την ορθότητά τους.  

 Αφού ελέγξει όλα τα στοιχεία ο υποψήφιος και είναι απόλυτα σίγουρος για τις επιλογές του 
κάνει οριστική υποβολή του μηχανογραφικού οπότε το σύστημα το καταχωρίζει οριστικά και 
καμία αλλαγή δεν γίνεται μετά αποδεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να αποθηκεύσει 
προσωρινά την αίτησή του και να την οριστικοποιήσει αργότερα σε καμία περίπτωση όμως μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. 

Σημείωση! To σύστημα αποσυνδέει τον υποψήφιο σε περίπτωση που ξεπεράσει τον χρόνο σύνδεσης 
στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει ξανά τα στοιχεία του 
λογαριασμού του (e-mail και κωδικό ασφαλείας) 

Ακολουθεί παράδειγμα συμπληρωμένης και εκτυπωμένης της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου  

  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  B’ 
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: 
Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) 

Β) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
Ε.Ε.  

Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2022 

 
   

2. ΕΠΩΝΥΜΟ 
(SURNAME) 

DA SILVA 
   

3. ONOMA 
(FIRST NAME) 

MARIA 
   

4. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
(FATHER’S NAME) 

HOULIO 
   

5. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 
(MOTHER’S NAME) 

DOLORES 
   

6. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΧΩΡΑ)  
(PLACE OF BIRTH) (COUNTRY)  

SPAIN 
   

7. ΚΑΤΑΓΩΓΗ  
(ORIGIN) 

SPAIN 
   

8. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
(CITIZENSHIP) 

SPAIN 
   

9. ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤ. Η’ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
(NUMBER OF PASSPORT) 

58465215 
   

10. ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
(RESIDENT PERMIT NUMBER) 

 

 

11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(ΤΗΛ.) 
(RESIDENCE IN GREECE) (TEL.) 

ERMOY 35, ATHENS      6912345678 

 

15. ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  
Ι ΑΜ A CANDICATE FOR FACULTIES, DEPARTMENTS OR DEPARTMENTAL SPECIALIZATIONS 

   2  

  Επ.Π.  
 

16. Σημειώστε μέσα στο πλαίσιο αν έχετε εισαχθεί σε άλλο  τμήμα ή σχολή ή εισαγωγική κατεύθυνση, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της Ελλάδας 
και το έτος εισαγωγής σας: 
Please indicate in the box above whether you have enrolled in a University or Technological Educational Institution of Greece. Indicate the 
year of entry as well. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ Ή ΤΜΗMΑΤΟΣ 
NAME OF FACULTY OR DEPARTMENT 

       ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
YEAR OF ENTRY 

 
 

  

 

 

17. Βαθμός  απολυτηρίου  σε  εικοσάβαθμη  κλίμακα 
(Graduation grade) 

 

                  16,80 
 

 

18. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΩ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ: 
 TOTAL NUMBER OF PREFERENCES :         12 

 

19. Δηλώνω ότι:  
1) Οι αριθμητικές ενδείξεις που έγραψα δεξιά από τις σχολές ή τμήματα της προτίμησής μου, φανερώνουν τη σειρά προτίμησής μου για την 

εισαγωγή μου σε κάθε μια από αυτές.  
2) Δεν επιθυμώ την εισαγωγή μου σε όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις δεν έχω δεξιά από αυτές ένδειξη προτίμησης.  
3) Δεν έχω υποβάλει άλλο Μηχανογραφικό Δελτίο της ίδιας κατηγορίας ο ίδιος ή με πληρεξούσιο.  
4) Δεν έχω πτυχίο σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.  
5) Δεν έχω δηλώσει προτίμηση για Σχολή, Τμήμα  ή εισαγωγική κατεύθυνση στο οποίο είμαι ήδη σπουδαστής.  
6) Βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που συμπλήρωσα.  
7) Έλαβα γνώση των οδηγιών και πληροφοριών και υπογράφω το παρόν.                            
8) Δεν έχω υποβάλει  και Μηχανογραφικό Δελτίο της κατηγορίας «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2022.                                                                                                                               

                                                                                                                                          Ο δηλών υποψήφιος (The candidate) 

 
 
                                                                                                                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Signature) 

                                                                                                     
 

 

 
 

Φωτογραφία 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (CANDICATE’S CODE) 

1.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
    

 227           1 

 

35 

 

13. ΦΥΛΟ 

(SEX) 

FEMALE 

  

 
   

 
14. Ηλ. Διεύθυνση  

(email) 
mariasd@email.com 

 

12. ΕΤΟΣ 
 ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

  

2009 

 

1994 
 

 


